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หลักบริหาร
“หนังสือหลักราชการ”

จากฉบับที่แล้วต่อ

โคลง
บทที่ 55 เมื่อน้อยหาวิชา ให้หาสินต่อใหญ่ 

เป็นค�าสอนที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ในตัวเอง

อย่างพร้อมมูล  พระองค์ทรงหยิบยกมาจากบัญญัติพระร่วง จุด

ประสงค์มั่นหมายให้ความส�าคัญของการให้ความส�าคัญในด้าน

การพฒันาตนเอง ความหมายของค�าว่าผูน้้อยในทีน่ีห้มายถงึ หย่อน

ด้วยอายุ นั่นคือ มีอายุน้อย หรือเรียกอีกอย่างว่าวัยวุฒิ กับหย่อน

ด้วยยศ หรอืคอืความอาวโุสของชัน้ยศ หากขยายความหมายในเชงิ

การบริหารหมายความถงึ บคุคลใดกต็ามทีเ่มือ่เข้ามาปฏบิตังิานใน

องค์กร อันถือเป็นสมาชิกใหม่ หรือ New Entry ก็ย่อมจะต้องเรียน

รู้ทั้งวัฒนธรรมองค์กร การเรียนรู้ศึกษาความรู้ในงานวิชาชีพ วิธี

การวางตัวและปฏิบัติเพื่อให้เข้ากับองค์กร ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเรียน

รู้ขวนขวายให้มาก 

ส่วนชั้นยศนั้น ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สมาชิกใหม่เมื่อเข้ามา

ท�างาน ย่อมจะยังอยู่ในต�าแหน่งเล็ก อยู่ในสถานะที่ต้องเรียนรู้เรื่อง

งานให้มากทีส่ดุ จงึเป็นเรือ่งท่ีพงึตระหนักอยู่เสมอ เปรยีบไปกเ็หมอืน

เณร หรือพระใหม่ซึง่ยงัไม่แก่กล้าพรรษา จงึจ�าเป็นต้องศกึษางานให้

จงหนัก เหมือนกับมีค�าคมในภาษาอังกฤษที่ว่า Today we learn, 

tomorrow we lead ก็คงไม่ผิดนัก ดังนั้น หลักการของการบ่มเพาะ

พนกังานใหม่ หรอืผูร่้วมงานใหม่นีผู้น้�าองค์กรจงึควรให้ความส�าคญั

ให้หนกั เพราะก�าลงัพลรุน่ใหม่นี ้ต่อไปจะเป็นผูบ้รหิารขององค์กรใน

อนาคตทีเดียว 

ฉะนั้น ในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรว่าด้วยการพัฒนา

บุคลากร จึงจ�าเป็นต้องวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ มิฉะน้ัน ความ

ก้าวหน้าและความต่อเนือ่งขององค์กรอาจเกดิสะดดุและอาจกระทบ

จนองค์กรบริหารได้ไม่ราบรื่นพอก็ได้ เราอาจฉุกใจว่า ท�าไมองค์กร

บางแห่งจงึมคีวามต่อเนือ่งในด้านการพฒันาโดยไม่สะดดุเรือ่ง “คน” 

เลย ในที่นี้อาจกล่าวได้ว่านั่นเป็นเพราะองค์กรนั้นๆ ให้ ความส�าคัญ

เรือ่งการเรยีนรู ้ซึง่เป็นการถ่ายทอดวชิา ความรู ้ประสบการณ์ของการ

บริหารที่ประสบความส�าเร็จ รวมทั้งการพยายามต่อยอดวิทยาการ

ก้าวหน้าใหม่ให้สอดคล้องกลมกลืนไปในแนวทางขององค์กรเพื่อ

สร้างความแข็งแกร่ง หรือจุดแข็งให้องค์กร 

อย่างไรก็ดียังมีความหมายลึกๆ ลงไปอีกชั้นหนึ่งก็คือ แม้

ตัว “ผู้น้อย” นั้นเองก็ต้องระลึกเสมอต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อ

เนื่องสม�่าเสมอด้วย ในขณะที่องค์กรเองก็ต้องขับเคลื่อนในเรื่องการ

พัฒนาแบบต่อเนื่อง ซึ่งค�าในสมัยใหม่ใช้ว่า Continuous Learning 

เนื่องจากโลกมีวิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้น�าองค์กรจึงต้องใส่ใจ

การพัฒนาด้านนี้และถือเป็น Mission ที่ไม่อาจละเลย ตราบใดที่

ยังอยู่ในโลกธุรกิจ จึงหลีกเล่ียงไม่พ้นที่ต้องติดตามความก้าวหน้า

อยู่เสมอ  

โคลงบทท่ี 56 ความส�าคัญของการศึกษา ที่มาของโคลง

สภุาษตินีน้�ามาจากภาษติอเมรกินัทีว่่า Education is only like good 

culture, it changes the size, but not the sort. ท�าให้นกึถงึสภุาษติ

จีนที่ว่า ปลูกถั่ว ได้ถั่ว ปลูกงาได้งา ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกัน

มาก หมายความว่า แม้เราจะปลกูพชืพนัธุใ์ดกจ็ะได้ดอกผลของพนัธุ์

เยี่ยงนั้น จะเปลี่ยนแปลงผิดไปจาก Family เดิมไม่ได้เลย ในท�านอง
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เดียวกัน แม้เราจะปลูกฝังเรื่องการศึกษาให้มากเท่าใด อย่างเก่งก็

เพียงเพิ่มพูนให้คนผู้นั้นมีวัฒนธรรมเพียงเปลือกนอกเท่าน้ัน ทว่าก็

หาได้ท�าให้ผูน้ัน้กลายพนัธุจ์ากเดมิได้เลย หากคนผูน้ัน้ยังมนีสิยั หรอื

สันดานอันชั่วร้ายที่ยังมิได้ถูกขัดเกลา หากจะขยายความตรงนี้ก็คือ 

การศกึษา เป็นสิง่ส�าคญักจ็รงิ ไม่มใีครคดัค้าน เราสามารถพฒันาให้

เขาเชี่ยวชาญไม่ว่าเทคโนโลยีใดๆ ก็ได้ แต่หากขาดเสียซึ่งศีลธรรม

เป็นตวัก�ากบักมลสนัดานแล้ว ต่อให้เก่งขนาดไหน จนหาผูใ้ดเปรยีบ

ได้ยาก แต่ขาดคุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรม ก็จะเป็นบุคคล

อันตรายต่อสังคม ต่อองค์กร ต่อประเทศชาติได้อย่างฉกรรจ์ทีเดียว 

ในโลกแห่งการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารในระดับ

ใด เราสามารถเห็นอุทาหรณ์มากมายที่แสดงถึงอันตรายของความ

บกพร่องนี้ ในบางองค์กรสมาชิกถูกบ่มเพาะให้ท�างานอย่างเอาเป็น

เอาตาย เพียงเพื่อจะให้ตนเองมีผลงานดีเด่น จนลืมนึกถึงความเป็น 

“มนุษย์” สมาชิกในองค์กรท�างานอย่างไม่มีความสุข จึงพยายาม

คิดค้นท�าอย่างไรจึงจะเพิ่มบทบาทของความเป็นมนุษย์ ซึ่งก็ได้น�า

หลักจิตวิทยาในการท�างาน การน�าธรรมะมาปรับใช้ในองค์กรบ้าง 

ซึ่งต่างก็ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ  

โคลงบทที่ 57 เข้าใจแปลว่าให้อภัย เนื้อหาของโคลงบทนี้ 

กล่าวได้ว่ามีความทันสมัยมาก เพราะเนื้อหาของโคลงได้รวบยอด

ความคิดของ “การอภัย” ออกมาทั้งหมด หรืออย่างต�ารับต�าราสมัย

ใหม่ทีเ่ขยีนว่า Forgive นัน่เองและการทีจ่ะให้อภยั หรอืยกโทษให้นัน้

จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ Forget หรือลืมเสียเถิดนั่นเอง 

ในโลกแห่งการท�างานในปัจจุบันที่มีความขัดแย้ง ขุ่นข้อง

หมองใจ ขัดข้อง ขุ่นเคืองอยู่นี้ ล้วนเกิดจากการไม่เข้าใจในเรื่องการ

อภยักนั จงึน�าไปสูข่ัน้ตอนต่อไป คอื การจดจ�าในรปูของการพยาบาท 

ซึง่เป็นเรือ่งไม่สนุกและท�าให้องค์กรต้องเสยีเวลาไปกับการแก้ปัญหา

สิง่ทีเ่ป็นตะกอนใจของคนท�างานด้วย ซึง่ผลเสยีก็ตกแก่องค์กร งานก็

ไม่ได้ ผลงานกล่็าช้า มนษุย์สมัพนัธ์ตกต�า่ เพราะมวัแต่กล่าวโทษคน

อืน่ว่าไม่ด ีไม่ถกู โดยไม่ได้เฉลยีวใจว่า ไม่มใีครทีจ่ะท�างานได้ด้วยตัว

คนเดยีว แม้เราไม่เป็นปัญหากบัใคร แต่กค็วรระลกึว่า เรากเ็ป็นส่วน

หนึง่ของปัญหา เพราะฉะน้ัน หากสมาชกิในองค์กรเข้าใจถึงเรือ่งการ

ให้อภยั ยนิดปีรบัความเข้าใจ ช่วยกันรงัสรรค์งานให้เตบิใหญ่  มหีรอื

ทีอ่งค์กรจะไม่เจริญ มหีรอืทีอ่งค์กรจะไม่แขง็แกร่ง แต่วนัใดทีส่มาชกิ

มัวแต่ดื้อรั้น มีทิฐิ ไม่ให้อภัยต่อกัน ต่อให้นักจิตวิทยาที่เก่งแสนเก่ง 

ต่อให้มีต�าราดี แสนดี ในแนว How to อาทิ Power of Forgiving 

ก็คงไม่ช่วยอะไร หากเราไม่เริ่มต้นที่เราอันถือเป็นต้นธารเสียก่อน

โคลงบทที ่58 ความรูจ้กัประกอบกจิ สารตัถะของโคลงบทนี้ 

ชีว่้าการกระท�าสิง่ใดกด็ ีควรมคีวามระมดัระวงั มจีงัหวะจะโคน ผ่อน

หนักผ่อนเบา ไม่ใช่สักแต่ว่ามีพละก�าลังก็ตะบึงตะบันหักโหมอย่าง ต่อฉบับหน้าอ่าน

หนัก ซึ่งสุดท้ายจะท�าให้เสียการใหญ่  หรือแม้แต่การพูด หากขาด

การไตร่ตรอง นึกถึงผลได้ผลเสีย ค�าพูด อาจเป็นภัยมาสู่ผู้พูดเองได้

ในทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ สภุาษติทีว่่าช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ก็ยังให้ข้อคดิที่

ดก่ีอนทีจ่ะลงมอืท�า แต่กห็าใช่ว่าลงมอืท�าด้วยความชกัช้า ทว่าหมาย

ถงึก่อนจะท�า หรอืเมือ่ลงมอืท�าการสิง่ใด ต้องมคีวามระมดัระวงัและ

รอบคอบ ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ควรจะเตรียมตัว เตรียมใจ เผื่อว่า

กิจการงานทีท่�านัน้ อาจต้องเจออุปสรรค ก็ควรจะหาทางหนทีไีล่เพือ่

ป้องกันไว้ก่อน 

ท�านองเดียวกับการบริหารงาน เมื่อจะลงมือกระท�าการสิ่ง

ใดจ�าเป็นต้องมเีป้าหมาย มกีารวางแผนปฏบิตังิานเพือ่เป็นแนวทาง

ก�ากับให้การท�างานไปสู่ทิศทางที่มุ่งหมาย มีตัวชี้วัด หรือ KPI แม้

เมื่อมีข้อจ�ากัด อุปสรรค หรือปัญหา ก็สามารถขบคิดแก้ไขให้ลุล่วง

ด้วยดี ซึ่งนั่นคือจะต้องมีสติ ไม่ตื่นตระหนก เพื่อรับมือกับสิ่งที่ก�าลัง

เผชิญหน้าอยู่ให้ลุล่วงไปได้

โคลงบทที่ 59 การรู้จักผูกมิตรดีเป็นทรัพยากรทางปัญญา 

โคลงสุภาษิตบทนี้มีความหมายที่สรุปในตัวอย่างครบถ้วนว่ามีมิตร

มาก ก็เหมือนดั่งมั่งมีด้วยเงินทอง ซึ่งเปรียบเป็นทรัพย์ทางปัญญา 

ควรระลึกเสมอว่าคนเรามีหนึ่งสมอง สองมือ สองขาก็จริงอยู่ แม้

มีความรู้มากมาย แต่ก็ต้องมีสักวันที่ตีบตันทางความคิด หรือต้อง

พึ่งพาความช่วยเหลือ หรือข้อคิดทางปัญญาจากผู้อื่น ถึงหากจะ

ช่วยเหลอือะไรได้ไม่มากเท่าไร แต่กย็งัอาจกระตุน้ หรอืขยายบางแง่ 

บางมมุ จนสามารถหาทางออกได้ เพราะมติรทีด่สีามารถรองรบัการ

ระบายทกุข์ทีด่ ีหรอืให้การปลอบโยน ให้ก�าลงัใจยามทีเ่ราท้อแท้ กใ็น

เมื่อมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงย่อมหลีกไม่พ้นที่ต้องผูกสัมพันธ์กับคน 

ในทางการปฏิบัติงานในองค์กรใดๆ จึงไม่แปลกหากจะเห็น

ว่ามีสมาคม ชมรมของคนที่ท�างานร่วมอาชีพเดียวกันที่รวมตัวเพื่อ

เป็นช่องทางของการพัฒนาความรู้ สร้างไมตรีแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคิดเห็น หรือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาใดๆ อันเกิดจาก

การประกอบชีพนั้นๆ หรือเป็นการรวมตัวเพื่อท�าประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นต้น ฉะนัน้ การทีเ่ราประกอบสมัมาอาชวีะในสงัคม ย่อมหลกีเลีย่ง

ไม่พ้นที่ต้องมีมิตรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในทางสุจริต สร้างสรรค์ ยิ่งใน

โลกปัจจบุนั แม้ววิฒันาการทางสารสนเทศจะก้าวไกลไปเพยีงใด แต่

การผูกมิตรไมตรีก็ยังไม่มีทางจะเสื่อมถอยอยู่ดี  




